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KURAMSAL AÇIDAN: EKRAN
Alev ÜSTÜNDAĞ1
Özcan DOĞAN2
Özet
Ekran ve medya; dünya görüşü, inanç, kültürel değer ve yönelim
geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Medya, günümüz gençliği
üzerinde etkili olmakta ve hatta gençler üzerinde önemli bir rol
oynamaktadır. Artık evlerde birden fazla kitle iletişim aracının
bulunması da bu durum üzerinde etkilidir. Gençler, evleri dışında
gittikleri ortamlarda farklı kitle iletişim araçları ile karşılaşabildikleri
gibi sahip oldukları taşınabilir kitle iletişim araçlarını yanlarından
ayırmayarak sürekli medyanın etkisi altında bulunmaktadır. Gençler,
kitle iletişim araçlarını genellikle sosyal medya uygulamalarını
kullanmak, müzik dinlemek, haberleri takip etmek, televizyon, dizi
ve film izlemek için kullanmaktadır. Ayrıca çoğunlukla basmakalıp
görüntü ve değerlerin dünyaya yayılmasını da sağlamaktadır. Medya,
kültürel yönelimin aynası olmakla birlikte toplumu yönlendirerek
toplumun temel unsuru olabilmektedir. Medyanın kişiler üzerindeki
etkisi yeni tartışılan bir konu değildir. Bu konuda yerli ve yabancı
pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada, yetiştirme kuramı
ve sosyal öğrenme kuramı temelinde medya ve etkisi açıklanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ekran, Medya, Kuram, Yetiştirme Kuramı,
Sosyal Öğrenme Kuramı
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Giriş
Son yıllarda teknoloji ve kitle iletişim araçları alanlarında çok hızlı
gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler günümüz gençliği üzerinde etkili
olmakta ve hatta gençler üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Artık
evlerde birden fazla kitle iletişim aracının bulunması da bu durumu
etkilemektedir. Gençler, sahip oldukları kitle iletişim araçlarını sürekli
yanlarında taşımakta, ayrıca girdikleri ortamlarda da farklı kitle iletişim araçları ile karşılaşabilmektedir. Bu durum da gençlerin sürekli
medyanın etkisi altında olmalarına sebep olabilmektedir. Gençler kitle
iletişim araçlarını genellikle sosyal medya uygulamalarını kullanmak,
müzik dinlemek, haberleri takip etmek, televizyon, dizi ve film izlemek
için kullanmaktadır (Arslan, 2006; Akbulut, 2001).
Medya; dünya görüşü, inanç, kültürel değer ve yönelim geliştirilmesinde önemli bir role sahip olmasının yanı sıra, çoğunlukla basmakalıp
görüntü ve değerlerin dünyaya yayılmasını da sağlamaktadır. Medya,
kültürel yönelimin aynası olmakla birlikte toplumu yönlendirerek toplumun temel unsuru olabilmektedir (Groebel, 1998).
Kitle iletişim araçlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri yeni
tartışılan bir konu değildir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok araştırma yapılmıştır (Erjem ve Çağlayandereli, 2006; Balıkçıoğlu ve Volkan, 2016). Araştırma sonuçları kitle iletişim araçlarının, özellikle de
televizyonun, çocuklar ve gençler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu yönündedir. Kitle iletişim araçlarının çocukları ve
gençleri pasif hale getirme, kalıp yargıları öğretme, saldırgan ve şiddet eğilimli modeller sunma, gerçekte olmayan hayatları temsil etme,
obezite ve hareketsiz yaşama sebep olma gibi olumsuz etkilerinin yanı
sıra, etkili eğitim programları ile çocukların gelişim sürecini destekleme, farklı yerler, uzak ülkeler ve dünya hakkında bilgilerini arttırma,
olumlu davranışlar sergileyen modeller sunma gibi olumlu etkilerinin
olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır (Büyükbaykal, 2007; Erjem ve Çağlayandereli, 2006; Arslan, 2006; Balıkçıoğlu ve Volkan, 2016;
Zorlu, 2016; Karaca ve Turnagöl, 2007; Cesur ve Paker, 2007; Aksaçoğlu
ve Yılmaz, 2007; Weintraub ve Pinkleton, 2016; Mastro ve Sink, 2016).
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Kitle iletişim araçlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini
açıklayan birçok kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. Yetiştirme ve sosyal öğrenme kuramı bunlardan ikisidir. Yetiştirme ve sosyal öğrenme
kuramı, kitle iletişim araçlarının sunduğu toplumsal cinsiyet özelliklerinin gençlerin davranışları üzerinde nasıl ve neden önemli olduğunun
anlaşılmasını sağlamaktadır (Mastro ve Sink, 2016). Bu araştırmada, yetiştirme kuramı ve sosyal öğrenme kuramı temelinde medya ve etkisi
açıklanmaya çalışılmıştır.

1. Yetiştirme Kuramı
Yetiştirme kuramı, George Gerbner tarafından 1960’ların sonunda
geliştirilmiştir (Gerbner ve Gross, 1972). Kuram, televizyonun birey üzerindeki uzun süreli etkilerini incelemektedir. Yetiştirme kuramının temeli, insanların televizyon karşısında geçirdikleri süre ile televizyonda
resmedilen toplumsal gerçeğe inanma olasılıkları arasında doğrudan bir
ilişki olduğuna dayanmaktadır. Yani kişi televizyon karşısında ne kadar
çok zaman geçirirse, televizyonda sunulan içeriğin gerçek olduğuna o
kadar fazla inanmaktadır (Gerbner ve Gross, 1972; Gerbner ve ark, 1978).
Cohen ve Weimann (2000) medya ve kitle iletişim araçları özellikle televizyon aracılığı ile iletilen imgeler ve ideolojik mesajların, bireylerin
dünyayı algılama yapılarını büyük oranda etkilediğini ifade etmektedir.
Yetiştirme kuramına göre kitle iletişim araçları (özellikle de televizyon) tarafından oluşturulan mesajlara, değerlere ve standartlara uzun
süre maruz kalma bireyin dünya görüşünü etkilemekte ve kendi gerçekliğini televizyon gerçekliğine dönüştürmesine neden olmaktadır. Bu etki
özellikle televizyonu uzun süre seyredenlerde daha fazladır. (Gerbner
ve ark, 2002). Yani televizyon başında fazla zaman geçirenler, bir süre
sonra, televizyonda yinelenen mesaj ve değerlerden yansıyan dünya görüşüne sahip olmaktadırlar (Morgan ve Shanahan, 1992).
Yetiştirme Kuramının kavramsal modeli aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.
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Toplumsal
gerçeklik

Tesadüfi bilgi
edinme

TV izleme
(

)

Kapasite,
stratejilere
odaklanma,
dikkat,
kurma

Anlam
deneyimler

Şekil 1. Yetiştirme kuramının kavramsal modelinin şematik gösterimi
(Hawkins ve Pingree, 1983)

Gerbner ve Gross (1972)’a göre televizyon insanların davranışlarının
standartlaştırılmış rol ve davranışlara dönüştürülmesinin bir aracıdır.
Televizyonun işlevi tek kelime ile “kültürel”dir. Yetiştirme Kuramında
Gerbner, üç kavrama dikkat çekmektedir. Bunlar; kurumlar, mesajlar
ve halklar’dır. (Gerbner, 1998; Morgan ve Shanahan, 2010). Yetiştirme
kuramında üç temel varsayım bulunmaktadır (Gerbner ve Gross, 1972).
1. Televizyon, diğer kitle iletişim araçlarından temel olarak
farklıdır.
Bu ilk varsayım televizyon ile diğer kitle iletişim araçları arasındaki
farklılıkları ifade etmektedir. Televizyon, görsel ve işitsel bir araçtır ve
izleyicilerin okuryazar olması gerekmemektedir. Ayrıca herkesin evinde
bulunan bir araçtır, kullanımı ve ulaşılması da kolaydır. Televizyonun
en önemli özelliği ise içeriğinin herkes tarafından kavranabilir olmasıdır (Gerbner ve ark, 1978).
Gerbner, Gross, Morgan ve Signoriell (1986) eski zamanlarda sosyal eğilimler üzerinde din veya eğitimin günümüzde ise imge ve mesajların sık tekrar edilmesi ve bireyin bu içeriklere daha fazla maruz kalması sebebiyle televizyonun daha etkili olduğunu ileri sürmektedirler.
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Bu araştırmacılara göre birey, bebeklik döneminden itibaren televizyon ile büyümekte ve televizyondan edindiği bilgi, mesaj ve değerlerle
kendi beceri, yatkınlık ve tercihlerini geliştirmektedir. West ve Turner
(2014)’e göre televizyon, basılı kitle iletişim araçlarının tersine, kitlesel
olarak üretilmiş mesaj ve görüntüleri tekrar eden örüntüsü nedeniyle
daha düşük bir maliyete sahiptir. Gerbner ve arkadaşlarına (1978) göre
ise televizyon, toplumun merkezi kültürel silahı haline gelmiştir.
2. Televizyon, toplumdaki bireylerin birbirleri hakkındaki
düşüncelerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini şekillendirir.
Gerbner ve Gross (1972)’a göre televizyon bireyin yaşam becerileri
üzerinde etkilidir. Bireyin yaşadıkları ve yaşadıklarının sonucunda geliştirdiği tutum ve davranışları etkileyerek bir bilinç oluşturmaktadır.
Başka bir ifade ile televizyon tarafından yaratılan gerçekler, gerçek gerçeklere değil spekülasyonlara dayanmaktadır. Gerbner, yaptığı gözlemler sonucunda, insanların günde ortalama yedi saatten fazla televizyon
izledikleri sonucuna ulamıştır. Televizyon insanlara “hikayesini anlatan
merkezi bir sistem” sunmaktadır (Gerbner, 1998). İnsanlar televizyonda
anlatılan hikâyelerle yaşamakta ve televizyon insanlara bu hikâyeleri
çoğu kez haber, dizi ve reklam yoluyla anlatmaktadır (Gerbner, 1998).
Gebner (1998), televizyonun temel kültürel işlevinin, sosyal kalıpları sağlamlaştırmak olduğunu savunmaktadır. Yetiştirme Kuramına
göre birey, televizyonda şiddet içerikli yayınları izledikten sonra şiddetin kötü bir davranış olduğuna değil, genelleme yaparak içinde yaşadığı
dünyanın şiddet dolu olduğuna inanmakta, bu nedenle korku ve endişe
duymaktadır (Gerbner ve ark, 1978).
3. Televizyonun etkileri sınırlıdır.
Üçüncü varsayıma göre televizyon, sosyokültürel sistemin bir parçasıdır. Bu nedenle, televizyon izlemenin etkileri bazen fazla bazen az
olsa da sürekli bir etki mevcuttur (Gerbner ve ark, 1978).
Gerbner, televizyon içeriklerine uzun süreli maruz kalmayı buz
devrine benzetmektedir. Birkaç derecelik sıcaklık değişimi nasıl buzul
çağına yol açabiliyorsa seyredilen birkaç dakikalık içerik de farkında
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olmadan bireyi etkileyebilmektedir. Birey izlediği içerikten o an etkilenmediğini düşünüyor olsa bile, genel olarak değerlendirildiğinde uzun
süreli izleme, yaygın etki yaratmakta ve bireyin kişisel bakış açısını değiştirmektedir (Gerbner, 1998; Gerbner, 1994). Bu etkinin boyutu televizyonda izlenen programın içeriğine (şiddet vb.) göre değişiklik göstermektedir (Gerbner ve ark, 1980a). Bu varsayıma göre televizyondaki
örneğin şiddet içeriklerinin toplamına odaklanmak yerine izlenilen şiddet içerikli programların bir etkisi olduğu gerçeğine odaklanmak daha
önemlidir (Gerbner ve Gross, 1972; Gerbner ve ark, 1980b). West ve Turner (2014) da televizyon izlemenin zamanla dünyayı algılayışımızı değiştirdiğini savunmaktadır.
Yetiştirme kuramı, televizyon seyretmekten çok televizyonun seyredenler üzerindeki etkilerinden bahsetmektedir. Sunulan içerikler bireylerin olgu, inanç ve değer yargıları üzerinde etkilidir (DeMars, 2000).
Genel olarak, uzun süre televizyon izleyenlerin gerçek dünyayla ilgili
inançları, televizyonda sunulan, tekrar eden ve vurgulanan görüntüler ve temalar ile tutarlılık göstermektedir (Gerbner, 1994). Bu nedenle
uzun süre televizyon seyretme, “televizyon biçiminde” bir dünya görüşü
geliştirmektedir (Hawkins, Pingree ve Alter, 1987).
Televizyon seyircilerinin, demografik özellikleri birbirinden farklılık gösterdiği için televizyon izleme süreleri ile toplumsal gerçeklik algısı oluşturmaları arasında da farklılık bulunabilmektedir (Gerbner ve
ark, 1980b). Wyer ve Unverzagt (1985) televizyon izlemenin bireyler üzerindeki etkilerini incelemek ve televizyon gerçekliği kuramıyla ilişkisini
açıklamak için birçok araştırma yapıldığını ifade etmiştir.
Yetiştirme kuramı, televizyonun toplum üzerindeki etkilerini inceleyen üç aşamalı bir sürecin son adımdır (Gerbner ve ark, 1986). Bu
aşamaların ilki kurumsal süreç analizi, ikincisi mesaj sistemi analizi
ve üçüncüsü de yetiştirme teorisidir (Gerbner ve ark, 1980b). Yetiştirme teorisi televizyonun makro sistemlerine ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkisine odaklanırken, ilk iki adım medya mesajlarının
oluşturulması ve bu mesajların bir kitleye nasıl görüntülendiğine odaklanmaktadır (Potter, 2014).
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1. Aşama: Mesaj Sistem Analizi: Kuramın ilk kısmı olarak bilinen
mesaj sistem analizi, 1967’den beri medya içeriğindeki en kalıcı
ve tekrar eden görüntüleri izlemek için kullanılmaktadır (Gerbner ve ark, 1980b). Yerleştirme kuramı araştırmacıları mesaj sistem analizini temel almaktadır. Mesaj analiz sisteminde bireylerin
düşüncelerinin televizyonun etkisi ile türetildiği varsayılmaktadır. Yani bireyler hayat görüşlerini geliştirip şekillendirirken izlemeyi tercih ettikleri televizyon içeriklerinden yola çıkmaktadır
(Morgan ve Shanahan, 1999). Bu aşama, belirli bir medya içeriğindeki kalıcı görüntüler, temalar ve mesajlar hakkında ayrıntılı bir içerik analizi yapmayı gerektirmektedir (Gerbner ve ark,
1986). Gerbner (1998) tarafından geliştirilen mesaj sistemi analizinin bir diğer özelliği, Griffin (2012)’in “eşit şiddet, eşit olmayan
risk” durumu ile örtüşmektedir. Griffin (2012)’e göre Gerbner tarafından yapılan araştırmalar, kitle iletişim araçlarında gösterilen görüntülerin toplumun her kesimini eşit düzeyde etkilemediği yönündedir. Örneğin; çocuklar ve yaşlılar şiddet konusuna
genç ya da orta yaşlı erişkinlere göre daha duyarlıdır. Gerbner
(1994), yaptığı içerik analizlerinde azınlık gruplarına yönelik şiddet eğiliminin daha fazla olduğunu keşfetmiştir. Benzer bir eşitsizlik durumunu yaşayan bir diğer grup da kadınlardır. Televizyonda genellikle azınlık gruplar ve kadınlar şiddete uğramaktadır
(Gerbner ve ark, 1986).
2. Aşama: İzleyicilerin Sosyal Gerçekleri İle İlgili Sorular: Bu yaklaşımın ikinci kısmında bireylerin gerçeklik algılarının belirlenmesi için sorular sorulması yer almaktadır. Gerçeklik algısının
belirlenebilmesi, günlük yaşamın anlaşılabilmesini sağlamaktadır (Morgan, 1995).
3. Aşama: Seyirciyi Araştırmak: Bu yaklaşımın üçüncü aşaması,
ikinci aşamayı harekete geçirmektedir. Bu aşamada izleyicilerin
hayatlarını anlamak için onlara sorular sorulmakta ve televizyon
izleme süreleri araştırılmaktadır (Morgan, 1995).
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4. Aşama: Yetiştirme Farkları: Bu yaklaşımın son aşaması yetiştirme farkıdır. Bu durum, “az ve çok televizyon izleyenler arasında verilen yanıtların farklılığının yüzdesi” olarak tanımlanmaktadır (West ve Turner, 2014). Griffin (2012)’e göre yetiştirme
kuramının temelde ilgilendiği nokta; uzun süre televizyon izleyen
bireylerin televizyon içeriklerinden nasıl etkilendikleridir. Gerbner (1994), televizyonun seyirciler üzerindeki etkisinin tek yönlü
olmadığını, televizyonun toplumsal gerçeklik kavramına katkıda
bulunma durumunun, tek yönlü ve tek parçalı bir süreç anlamına
gelmediğini ifade etmektedir. Bu yapı karmaşıktır ve ince ayrıntılara sahiptir. Dolayısıyla kuram, televizyon içeriği ve seyirci arasındaki etkileşimi ifade etmektedir (Gerbner ve ark, 1986). Gerbner (1998), çok uzun süre televizyon izleyen bireylerin medyada
gördüklerinden etkilendiklerini ve bir süre sonra televizyonda
verilen görüşle aynı görüşe sahip olduklarını belirtmiştir. Griffin (2012)’e göre Gerbner; kişinin hayatında “televizyondan önce”
aşamasının olmadığını, medyanın doğduğu andan itibaren kişiyi
etkilediğini ifade etmiştir. Griffin (2012)’e göre Gerbner’in üzerinde durduğu dört durum bulunmaktadır. Bunlar; bireyin şiddet olayına karışma ihtimali, geceleri yalnız yürümekten korkma
durumu, polisin hareket halinde olmasından korkma ve insanlara
karşı genel bir güvensizliktir. Gerbner (1994) kişinin televizyon
izleme süresi arttıkça gerçek yaşamında şiddete maruz kalacağı
düşüncesinin de artacağını savunmaktadır. Ayrıca bireyin geceleri yalnız yürümekten korkma ihtimalinin de daha yüksek olacağını belirtmektedir. Sonuç olarak, çok televizyon seyredenlerin
az veya orta seviyede televizyon seyredenlere göre güven problemi
yaşadıklarını ifade etmektedir. Dünyadaki bu şüpheli görünümü
de ortalama dünya sendromu olarak tanımlamaktadır.
Yerleştirme kuramının iki anahtar terimi bulunmaktadır. Bunlar
yaygın görüş haline getirme ve rezonans’tır (Gerbner ve Gross, 1972).
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1. Yaygın Görüş Haline Getirme
Yaygın görüş haline getirme; farklı gruplardan oluşan ve çok uzun
süre televizyon izleyenlerin, televizyonda aynı görüntü ve mesajlara
uzun süre maruz kalmaları sonucunda ortak bir dünya bakış açısı geliştirdikleri bulaşma, uyum sağlama ve esneme işlemi olarak tanımlanmaktadır (Gerbner ve ark, 1980b; Morgan ve Shanahan, 1999). Televizyonun yaygınlaşması da toplumda merkezi olması açısından önemli bir
rol oynamaktadır (Griffin, 2012).
Yaygın görüş haline getirme, kitle iletişim araçlarının dengelendiği
ve bakış açılarını karıştırdığı bir süreçtir (Gerbner ve ark, 1980b). Çok
fazla televizyon seyredenler nadiren televizyon seyredenlere göre televizyon programları tarafından çevrelenmiş dünyadan, özellikle izleyicinin ilk elden deneyim sahibi olduğu konulardan daha fazla etkilenmektedir (Gerbner ve ark, 1986). Nadiren televizyon izleyenler çok fazla
izleyenlere göre yaşadıkları problemlere daha fazla çözüm yolu bulmaktadır (Özer, 2004; Perse, 1990).

2. Rezonans
Rezonans, televizyondaki görüntülerin gerçek günlük gerçeklerle
uyuştuğu zaman ortaya çıkmaktadır (Gerbner ve ark, 1980a). Gerbner
(1998), bu durumun, yani tekrarlayan mesajların yerleştirmeyi güçlendiren çift doz etki sağladığını belirtmektedir.
Yerleştirme kuramına göre televizyonda yer alan mesajlar bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Az televizyon izleyenler ile çok televizyon izleyenler arasında yerleştirme etkisi farkı bulunmaktadır (Morgan ve Shanahan, 1992). Bu durumla ilgili hipotezler aşağıdaki gibidir
(Moon ve Blaney, 2007; Potter, 1993):
H1: Televizyonda çok fazla şiddet programı izleyenlerin tutum, değer
ve inançları az televizyon izleyenlere göre daha fazla şiddet içermektedir.
H2: Televizyonda moda programlarını daha fazla izleyen kadınlar zayıf olmanın iyi ve önemli olduğuna az izleyenlere göre daha fazla
inanmaktadır.
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H3: Televizyonda moda programlarını daha fazla izleyen kadınlar, az izleyenlere göre beden yapıları ve dış görünüşlerinden daha az
memnundur.
H4: Yaşam tarzı ile ilgili programları çok daha fazla izleyenler, az izleyenlere göre yaşam tarzı konusunda daha ileri bilgi düzeyine sahiptir.
H5: Yaşam tarzı ile ilgili programları çok daha fazla izleyenler, yaşam tarzı ile ilgili programları az izleyenlere göre sosyal davranışlarının daha gelişmiş olduğunu düşünmektedirler.
H6: Sağlık ile ilgili programları çok daha fazla izleyenler, az izleyenler göre sağlık durumları ile daha yakından ilgilidir.
H7: Çok fazla televizyon izleyen öğrenciler, az televizyon izleyen öğrencilere göre daha düşük okul başarısı göstermektedir.
H8: Çok fazla televizyon izleyenlerin tutum, değer ve inançları az
televizyon izleyenlere göre farklılık göstermektedir.
Yapılan birçok araştırmada uzun süre televizyon izleyenlerin depresif ve yalnız olma, yabancılaşma hissi, güvensizlik ve dünyayı kötü
bir yer olarak düşünme eğilimleri daha kısa süre televizyon izleyenlere
göre daha yüksek bulunmuştur (Shrum, 2001; Bushman ve Huesmann,
2006; Kottak, 2016; Greenfield, 2014).
Özetle televizyon, izleyicilerin düşüncelerini, inanışlarını, davranışlarını ve kişiliklerini etkileme ve şekillendirme gücüne sahiptir (Gerbner,
1998). Kuram, medyanın genel olarak dünyayı yansıtmayan bir dünya
imgesi sunduğunu savunmaktadır (Gerbner ve ark, 1986). Televizyon
görüntüleri, gerçekte var olanın abartılı hâlidir. Televizyonda, çok sayıda yakışıklı erkek, güzel kadın, suç, servet ve şiddet bulunmaktadır
(Gerbner ve ark, 2002). Sonuç olarak, insanlar gerçek dünyayı çarpıtılmış bir şekilde algılamakta ve bir “televizyon perspektifiyle” gerçekliği
izlemektedir (Griffin, 2012). Televizyon ırk, cinsiyet ve cinsellik gibi çeşitli sosyal ve kültürel dinamikler üzerine birçok fikir ve düşünce sunmaktadır. Sunum süresince çeşitli insan gruplarının sabit bir görüntüsü oluşmakta ve izleyiciler bu fikirleri özümsemeye başlamaktadır
(Dominick, 1990; McQuail ve Windahl, 1993). Medya içeriğine sürekli
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maruz kalma insanlardaki belirli değerleri, inançları, tutumları ve arzuları geliştirmektedir. Bu yeni ön yargılı kavramlar izleyicinin dünyayı algılayışını şekillendirmekte ve nihai olarak başkalarının da onları
nasıl algıladığını etkilemektedir. Günümüz dünyasında, yaşadığı toplumun normları, değerleri ve bakış açısının karmaşık ağını anlamak için
insanlar giderek diğer kitle iletişim araçlarından daha fazla televizyona
bağımlı hâle gelmeye başlamışlardır (Dominick, 1990; McQuail ve Windahl, 1993; Hammermeister ve ark., 2005; Evra, 1990). Yetiştirme kuramı
araştırmaları, televizyonu mesajlar sistemi olarak görmekte ve seyirciler
üzerindeki işlevini ve sonuçlarını anlamaya çalışmaktadır.

2. Sosyal Öğrenme Kuramı
Bu kurama göre izleyici televizyondan model alma yoluyla etkilenmektedir. Model alma sosyal öğrenme kuramının temel kavramları
arasında bulunmaktadır. Psikoloji, eğitim ve iletişim alanlarında kullanılan sosyal öğrenme kuramı bireyin bilgi edinme yönteminin başkaları ile kurduğu sosyal etkileşimler, deneyimler ve dış ortam etkileri
bağlamında gözlemlenmesiyle doğrudan ilişkili olabileceğini kabul etmektedir (Bandura, 1977). Sosyal öğrenme kuramına göre insanlar bir
davranış sergileyen bir modeli ve bu davranışın sonuçlarını gözlediklerinde olay dizisini hatırlamakta ve sonraki davranışlarını yönlendirmek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bir modelin gözlenmesi izleyicinin
daha önce öğrendiği davranışları kullanmasını da sağlayabilmektedir
(Bandura, 2002; Bandura, 1986). Başka bir ifadeyle, insanlar yalnızca
onları denemek, başarılı ya da başarısız olmak amacıyla yeni davranışlar öğrenmemekte aksine, onaylanan ve kabul gören insan davranışlarının devam etmesi için başkalarının davranışlarını kopyalamaktadır. Gözlemci, davranışları ve davranışların sonucunda insanlara ödül
ya da ceza verilmesine bağlı olarak model aldıkları davranışları tekrar
etmeyi seçebilmektedir (Bandura, Ross ve Ross, 1963; Bandura, 2001).
Medya, birçok insan için farklı ortamda çok çeşitli modeller sunmaktadır (Bandura, 1977).
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Sosyal öğrenme kuramına göre başkalarını gözlemleyerek öğrenilen davranışlar kişiliğin merkezi olabilmektedir. Sosyal psikologlar, kişinin büyüdüğü ortamın, sergilediği davranışlara etki ettiğini kabul etmekle birlikte bireysel yapının (ve dolayısıyla biliş) da en az çevre kadar
önemli olduğunu belirtmektedirler. İnsanlar çevreyi ve davranışları başkalarını gözlemleyerek öğrenmektedir. İnsan-çevre-davranış, öğrenmenin temel faktörünü oluşturmaktadır (Bandura, 2001).
Çevre, kişinin davranışını etkileyebilecek faktörleri belirtmektedir.
Çevre, sosyal ve fiziksel çevre olarak ikiye ayrılmaktadır. Sosyal çevre;
aile üyeleri, arkadaşlar ve meslektaşları içermektedir. Fiziksel çevre ise,
odanın büyüklüğü, ortam sıcaklığı veya yiyeceklerin bulunması anlamına gelmektedir. Çevre ve durum insan davranışlarını anlamak için
genel bir çerçeve oluşturmaktadır (Parraga, 1990). Durum, çevrenin kişinin davranışını etkileyebilecek bilişsel ya da zihinsel sembollerini ifade
etmektedir. Durum, bireyin zaman-fiziksel ve özellikler-aktivite arasındaki bağı algılamasıdır (Glanz, Rimer ve Lewis, 2002).
Çevre, insan ve davranış üçgeni birbirini sürekli etkilemektedir.
Davranış sadece çevre ve insanın sonucu olmadığı gibi, çevre de sadece
insanın ve davranışın sonucu değildir (Glanz, Rimer ve Lewis, 2002).
Çevre davranış için modeller sağlamaktadır. Gözlem yoluyla öğrenme,
bir kişinin başka bir kişinin davranışlarını ve davranışlarının sonucunu
izlediği zaman ortaya çıkmaktadır (Bandura, 1997). Davranış pek çok
açıdan görülebilmektedir. Davranış yeteneği, bir kişinin bir davranışı
gerçekleştirebilmesi için davranışın ne olduğunu bilmesi ve bunu gerçekleştirecek becerilere sahip olması anlamına gelmektedir (Bussey ve
Bandura, 1999).
Gözlem yoluyla öğrenme için dikkat, hafızada tutma, gerçekleştirme
ve motive edici sonuç gerekmektedir. Dikkat; gözlemcinin bilgi, yetenek, değerler gibi bazı kişisel özelliklere bağlı olarak belirli bir sosyal
davranışa seçici olarak dikkat etmesidir. Hafızada tutma; bir davranış
ve sonuçlarının gözlemlenmesi ve daha sonra bu gözleme göre davranışın gelecekte yeniden sergilenmesi için hafızada erişilebilen bir sembole
dönüştürülmesidir. Olumlu bir davranış sergilendiği zaman olumlu bir
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sonuç olması davranışın uygulanma ihtimalini arttırmaktadır. Benzer
bir durum olumsuz davranışlar için de geçerlidir. Gerçekleştirme; gözlemlenen davranışın hafızada tutulması yoluyla davranışın eyleme dönüştürülmesinin simgesel temsilini ifade etmektedir. Davranışın gerçekleştirilmesi sırasında, kişinin başkalarından olumlu geri bildirim
alması, davranışın gerçekleştirilme sıklığını arttırabilmektedir. Motive
edici sonuç; gözlemcinin bu davranışını tekrar gerçekleştirirken çevresinden aldığı sonuçlara bağlı olarak bir davranışı yeniden gerçekleştirmesidir (Bandura, 2002; Bandura, 1986; Pajares ve Schunk, 2001).

Sonuç ve Öneriler
Kuramlarla da açıklandığı gibi kitle iletişim araçları (özellikle de
televizyon) insanların düşünce yapıları üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Kitle iletişim araçları tarafından oluşturulan mesajlara, değerlere
ve standartlara uzun süre maruz kalma izleyicinin dünya görüşünü etkileyebilmektedir. Birey kendi gerçekliğini oluştururken televizyon geçekliğinden faydalanmaktadır. Uzun süre televizyon izleyenler ile daha
az izleyenler arasında belirgin farkların bulunması bu sonucu desteklemektedir (Gerbner ve ark, 2002). Yani televizyon başında fazla zaman
geçirenler bir süre sonra televizyonda yinelenen mesaj ve değerlerden
yansıyan dünya görüşüne sahip olmaktadır.
Üstündağ ve Doğan (2016, 2017), 10-14 ve 15-18 yaş arası gençlerin televizyon izleme alışkanlıkları ve en çok izledikleri dizilerin tespit
edilmesini amaçladıkları araştırmalarında; gençlerin televizyon izlemeyi sevdikleri, günde ortalama iki saatlerini haftada en az 14 saatlerini televizyon karşısında geçirdikleri, ekran karşısında geçirilen vaktin
yarısında dizi izledikleri, dizi karakterlerini sevdikleri ve model aldıkları sonucuna ulaşmışlardır. Krebs (1970)’e göre; model alınan kişiler,
olumlu sosyal davranışların geliştirilmesi üzerinde etkilidir. Bu nedenle;
iyi ve olumlu sosyal davranış modellerinin daha fazla sunulması, gençlerin bu davranışları içselleştirmesini ve uygulamasını sağlayabilecektir. Gençlerle yapılacak çalışmalarda bu etkinin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü gençlerin izledikleri içeriklerin
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ve model aldıklarını ifade ettikleri karakterlerin, model alma yoluyla
öğrenmenin etkisiyle, eğitim, öğrenme ve kişilik gelişimleri üzerinde
etkileri olacağı düşünülmektedir.

FROM THEORETICAL PERSPECTIVE: SCREEN
Abstract
The screen and media have an important role in developing worldview,
belief, cultural value and orientation. The media has an impact on today’s
youth and even young people plays an important role. The presence of
more than one mass media in the home is also effective on this situation.
While young people go outside their homes, they are exposed to different
media tools ,and they are constantly under the influence of the media by
not taking (leaving) their portable media tools with them: laptops, tablets,
phones Young people often use media tools to use social media applications,
to listen to music, to follow news, to watch TV, series and movies. It also
often allows stereotyped images and values to spread to the world. Media
can be a basic element of society by directing the society together with
being the same as (in addition to mirror of) the cultural orientation. The
influence of the media on people is not a new issue. Many domestic and
foreign researches have been carried out in this subject. In this research,
the media and media effect has been tried to be explained on the basis of
the theory of cultivation and social learning theory.
Key words: screen, media, theory, cultivation theory, social learning theory
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